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متابعة أهداف التنمية المستدامة

2



3

1

3.
2

3.
3

4

5

المحتويات 

البرنامج الحكومي وربطه باألهداف األممية

2030التقرير اإلحصائي الوطني لمتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 

تحديث آليات المتابعة والتقييم

تعزيز قدرات متابعة أهداف التنمية المستدامة األممية والوطنية

(ESCWA)اسيا واالجتماعية لغرب التعاون مع اللجنة االقتصادية 
في متابعة أهداف التنمية المستدامة  



البرنامج الحكومي وربطه 

باألهداف األممية 
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وحدة التنمية المستدامة

حماية األمن القومي وسياسة مصر الخارجية

المواطن المصريبناء 

االقتصادية ورفع كفاءة األداء الحكوميالتنمية 

بمستويات التشغيلالنهوض 

مستوي معيشة المواطنتحسين 

1

2

3

4

5

برنامج فرعي١٥٩برنامج رئيسي متفرع منهم ٢٥مستهدفات رئيسية منبسق منها ٥يتكون البرنامج الحكومي من ❖

البرنامج الحكومي

الحكوميالخمس مستهدفات للبرنامج 

5



المنهجية 

أهدافبالرئيسيةالحكوميةوالبرامجالحكوميالبرنامجمستهدفاتربطتم1

.صلةذاتالمستدامةالتنمية

ةالتنميوأهدافاألممييةبغاياتالفرعيةالحكوميةالبرامجربطتمكما2

.صلةذاتالمستدامة

مستهدفات 

البرنامج الحكومي

(5)

البرامج 

الحكومية 

الرئيسية 

(25 )

أهداف التنمية 

المستدامة ذات 

صلة 

(17)

البرامج 

الحكومية 

الفرعية 

(159)

غايات األممية 

ألهداف التنمية 

المستدامة 

(169)

الخطوة األولي 

الخطوة الثانية
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التقرير اإلحصائي الوطني 

مؤشرات أهداف لمتابعة 

2030التنمية المستدامة 
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األولالوطنياإلحصائيالتقرير"واإلحصاءالعامةللتعبئةالمركزيالجهازاصدر•
2016/2017في"مصرفي2030المستدامةالتنميةأهدافمؤشراتلمتابعة

فيهاصدارتمالذيالثانيالوطنياالحصائيالتقريروفي.مؤشر106برصدوقام
ويتم.احتسابهمفيأخطاءلوجودمؤشر11وحذفمؤشر،30إضافةتم2019
.زمنيةكسالسلالبياناتاصدار

.وتم التعاون مع األمم المتحدة الحتساب البيانات بطريقة صحيحة•
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وحدة التنمية المستدامة

34.91

38.32

2017 2018

اإلنفاق الحكومىنسبة مجموع ( 2-أ-1)
و التعليم -األساسية على الخدمات 

)%(اإلجتماعية الصحة و الحماية 

27.8

32.5

2015 2017

ن السكان الذين يعيشونسبه ( 1-2-1)
)%(الوطني دون خط الفقر  

26.5

23.1

2018 2019

ا الموارد التى تخصصهنسبه ( 1-أ-1)
*  رالفقالحكومة مباشرة لبرامج الحد من 

)%(

تغير إيجابي                  تغير سلبي

أمثلة في التغير في مؤشرات أهداف التنمية 

(1)المستدامة 
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وحدة التنمية المستدامة

أمثلة في التغير في مؤشرات أهداف التنمية 

(2)المستدامة 

19.6

19.5

2016 2017

وفيات األطفال دون سن نسبة ( 3-2-1)
)%(الخامسة 

153.5

573.69

2017 2018

اإلنمائية المقدمة المساعدات( 2-ب-3)

(مليون دوالر)إلى القطاعات الصحية 

تغير إيجابي                  تغير سلبي

46

44

2016 2017

)%(الوفيات النفاسية معدل ( 3-1-1)
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وحدة التنمية المستدامة

تغير إيجابي                  تغير سلبي

أمثلة في التغير في مؤشرات أهداف التنمية 

(3)المستدامة 

80.1

76.3

80.9

78.3

2016 2018 2016 2018

م اإلجمالي بالتعليالقيد معدل ( 4-2-2)
)%( الجامعي حسب الجنس قبل 

83.3

84.35

2017 2018

المعلمين في ما قبل نسبة ( 1-ج-4)
قل عن االبتدائية الذين حصلوا على ما ال ي

ين الحد األدنى مما يلزم من تدريب المعلم
)%(المنظم 

120.57

53.39

2017 2018

حجم تدفقات المساعدةمجموع ( 1-ب-4)
اسية اإلنمائية الرسمية لتقديم المنح الدر

(مليون دوالر)

اإلناثالذكور
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وحدة التنمية المستدامة

تغير إيجابي                  تغير سلبي

أمثلة في التغير في مؤشرات أهداف التنمية 

(4)المستدامة 

10.1

10.3

2015/2016 2016/2017

الطاقة المتجددة في حصة ( 1-2-7)
)%(مجموع االستهالك النهائي للطاقة 

43

45.3

2015/2016 2016/2017

الطاقة التي تقاس منكثافة ( 1-3-7)
حيث الطاقة األولية والناتج المحلى 

)%(اإلجمالي 

358.717

118.98

2017 2018

م المالية الدولية لدعالتدفقات ( 1-أ-7)
أنشطه البحث والتطوير في مجاالت 
ة الطاقة النظيفة ونتاج الطاقة المتجدد

(مليون دوالر)
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وحدة التنمية المستدامة

تغير إيجابي                  تغير سلبي

أمثلة في التغير في مؤشرات أهداف التنمية 

(5)المستدامة 

13.2
15.4

33.4
36.1

2016 2017 2016 2017

العمل غير النظامي فينسبة ( 8-3-1)
)%(العمل غير الزراعي حسب الجنس 

879

1050

2015 2017

متوسط الدخل في الساعة ( 8-5-1)
يفة للنساء والرجال العاملين بحسب الوظ

يه بالجن)والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة 
(*المصري

23.1
21.4

8.2
6.8

2017 2018 2017 2018

الجنس البطالة حسب معدل( 8-5-2)

)%(

اإلناثالذكوراإلناثالذكور باإلسبوع: فترة القياس المتوفرة*
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تحديث آليات المتابعة والتقييم
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تقييمرؤية الوحدة لعملية تحديث آليات المتابعة وال

فيتبدأتنازليةةكيفيعمليةوهيالمتابعةبعمليةخاصةآلياتإلىوالتقييمالمتابعةآلياتتنقسم•

Top-down))األدنىالمستوياتإلىوتتجهاألعلىالمستويات approachخاصةوآليات

األعلىمستوياتالإلىوتتجهاألدنىالمستوياتفيتبدأتصاعديةكميةعمليةوهيالتقييمبعملية

((Bottom-up approach.
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استراتيجية

:التنمية المستدامة

2030رؤية مصر 

خطة التنمية المستدامة 
متوسطة المدى

الخطة التنفيذية السنوية

المشروعات  مؤشرات المشروعات

KPIs/ مؤشرات البرامج

 KPAsالمؤشرات اإلستراتيجية 

 KRAsالمؤشرات الوطنية 

الجهات الفرعية

جهات اإلسناد الرئيسية

Baseline/نقطة االنطالق

/Targetsالمستهدفات الوطنية

المعايير الدولية/ القيم المرجعية 

/Targetsالمستهدفات الوطنية
كميةكيفية
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رؤية : استراتجية التنمية المتسدامة
2030مصر 

المستهدفات والمؤشرات الوطنية 

KRAs

خطة التنمية المستدامة متوسطة 
(البرامج الرئيسية والفرعية)المدى 

المستهدفات الوطنية لمؤشرات قياس 
(KPAs) االداء اإلستراتيجية

قييممستويات المتابعة والت

اللجنة الوطنية العليا للتنمية الشاملة 
والمستدامة

تقارير متابعة البرامج بمؤشرات األداء 
الوطنية مقارنة بالمعايير الدولية

تقارير متابعة البرامج بمؤشرات أداء 
(KPIs) فرعية

(مؤشرات  البرامج و المشروعات)الخطط التنفيذية السنوية 

ية تقارير متابعة مؤشرات أداء اإلستراتيج

مقارنة بالمستهدفات الوطنية
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انشاء بنية 
معلوماتية

وضع 

استراتيجية 
لتطوير البيانات

وضع 
استراتيجية 
لقياس االداء

عملية المتابعة: أوالا 
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KRA 1

KPA 2 KPA 3

KPI 1.1 KPI 1.2 KPI 1.3

KPI 1.1.1 KPI 1.1.2 KPI 1.1.3

…..….etc
ةالمؤشرات الوطني

ةاالستراتيجيالمؤشرات

مؤشرات رئيسية للمشروعات

مؤشرات فرعية للمشروعات

………etc

وحدة التنمية المستدامة

عملية التقييم: ثانياا

KPA 1

…..….etc

…..….etc

19



االرتقاء بمستوي المعيشة وتحسين جودة الحياة

ضمان مستوي معيشة الئق
توفير األمن و ضمان سالمة 

الشخصية 

توفير  مسكن الئق •

ضمان خدمات •

األساسية من التعليم

والصحة 

الهواءتلوثمنالحد•

الشربمياهنظافةضمان•

للسكننظيفةبيئة•

الخدمات تطوير •

األساسية المقدمة 

للمواطن 

الحد من الفجوات •

التنموية

مكافحة جرائم المنظمة •

الحد من العنف األسري ضد•

المرأة و الطفل 

الحد من جرائم العنف و •

ضمان السامة الشخصية 

ية تحسين جودة البيئتوفير احتياجات أساسية

ة العامالمرافق توفير •

التوسع في شبكات•

األمان

o الصرف الصحي

o طرق و الكباري

oية البنية األساسية الرياض

o  خدمات مترو األنفاق

والسكك الحديدية 

o خدمات النقل الجماعي

oالكهرباء

o الحماية االجتماعية

o الرعاية االجتماعية

o بترول ) دعم الطاقة

(وكهرباء

o خدمات تموينية
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تجميع البيانات والمعلومات

تحليل البيانات والمعلومات

ية مقارنة النتائج مع المستهدفات االستراتيج

(Targets)

تم تحقيق 

زم ال يل)المستهدفات 

(القيام بأي إجراء

تقديم توصيات بشأن 

التغييرات التي يجب 

يذاتخاذها في عملية التنف

مراجعة دورية

لم يتم تحقيق 

زم يل) المستهدفات 

(القيام بإجراءات

إجراءات 

تصحيحية

أو وقائية

منهجية المتابعة والتقييم

تأكيد دوري علي

ق استمرار تحقي

المستهدفات 
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2030رؤية مصر 

إستراتيجية التنمية المستدامة

المجتمع المدني

القطاع الخاص

/  وزارات / محافظات 

التعاون الدولى

مبادرات الرئاسة
األهداف •

الغايات•

المؤشرات•

برامج الحكومة الرئيسية•

البرامج الفرعية•

آليات تنفيذ•

مشروعات•

األهداف األممية للتنمية المستدامة

SDGs  2030

الحكومةبرنامج

مصادر أخرى

مكونات اإلستراتيجية
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برنامج الحكومة

مع المصادر األخرى2030إرتباط رؤية مصر 

ةاألهداف األممية للتنمية المستدام
SDGs  2030

المستوى التشغيلى

مبادرات الرئاسة

المجتمع المدني

القطاع الخاص

/  وزارات / محافظات 

التعاون الدولى

2030رؤية مصر 

إستراتيجية التنمية المستدامة
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تعزيز قدرات متابعة أهداف 

التنمية المستدامة األممية 

والوطنية
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وحدة التنمية المستدامة

فيثلةمم)مصرفيالمتحدةاألمممعبالتعاوناإلداريواإلصالحوالمتابعةالتخطيطوزارةتقوم

التنميةأهدافمؤشراتمتابعةتحسينعلىبالعمل(M&Eوالتقييمالمتابعةمجموعة

االمستدامة أهدافلمتابعةإطارووضع،20202021/(VNR)الطوعيالوطنيللتقريرتحضيرا

.الوطنيالصعيدعلىالصلةذاتالمستدامةالتنمية

Tier)المستدامةالتنميةأهدافمؤشراتتغطيةإلىالتعاونهذاويهدف Tier))و(1 2،

تالبيانامصادرودمجلمعالجتها،الالزمةاألدواتوتطويرالحاليةالبياناتفجواتوتحديد

ا الحالية، .ومشاركتهاالبياناتوتوافرجودةلتحسينالفنيالدعمتوفيروايضا
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:المتابعة الوطنية، عن طريقخالل تعزيز منصات وسيتم معالجة هذه الفجوات من •

على خارطة الطريق الوطنية لمتابعة لألتفاق عمل ورش 

التنمية المستدامةأهداف 

كةمشترخطةعلىاالتفاقهويومينلمدةستستمرالتيالعمللورشةالعامالهدف

المصلحةأصحابجميعقبلمنالمستدامةالتنميةأهدافلمتابعةالوطنيالنظاملتحديث

.المعنيين
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(Tier 2)و ( Tier 1)تقديم الدعم الفني لمتابعة مؤشرات 

ة العامة ستعمل مجموعات العمل التي تضم وزارة التخطيط ، والوزارات التنفيذية األخرى ، و الجهاز المركزي للتعبئ

:واإلحصاء ، ومنظمة األمم المتحدة ، والمعاهد األكاديمية والبحثية بشكل مشترك على ما يلي

(.مصنفة حسب الجنس والعمر والمناطق الجغرافية)ذات الصلة بمصر Tier 2))و ( Tier 1)تحديد مؤشرات 

.مراجعة اإلحصاءات الوطنية الرسمية وأدوات جمع البيانات

.تصميم إطار مستدام لجمع البيانات والتحقق منها

حقق من توفير مجموعة من ورش العمل والتدريب الفني لتعزيز القدرة على جمع البيانات في الوقت المناسب والت

صحتها، و تحليلها، واحتساب المؤشرات

اً تحليل النتائج توسيع نطاق استخدام تكنولوجيا المعلومات والحلول المبتكرة لمتابعة أهداف التنمية المستدامة وايض

لمتابعة  (geoportals, analytics platforms, mobile applications)ونشرها، على سبيل المثال استخدام 

.االداء

.تبادل الدروس المستفادة وقصص النجاح
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واالجتماعيةاالقتصادية التعاون مع اللجنة 

(ESCWA)لغرب اسيا 

في متابعة أهداف التنمية المستدامة  
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وحدة التنمية المستدامة

والحكومة المصرية فيما يخص متابعة ( ESCWA)تم التعاون مع اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب اسيا 

.  أهداف التنمية المستدامة وتم تدشين موقع الكتروني
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ا  شكرا
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